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Allmän information 
Arbetet med att gräva om Edsån är nu inne i slutfasen efter flera år av planering, provtagning, 

tillståndsansökan och grävarbete. På en sträcka av cirka 600 meter har åfåran fått ett mer slingrande lopp 

som nu är cirka 1200 meter långt. Naturen i och kring ån har blivit mer omväxlande och innehållsrik. 

Det kommer att gynna vattenrening och den biologiska mångfalden. 
 

Sollentuna kommun, UpplandsVäsby kommun och Antuna gård driver tillsammans detta vattenvårds- 

projekt där den raka åfåran har grävts om till ett mer slingrande vattendrag med våtmarker. För 

åtgärderna har vi fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen 2012-12-10.  
 

Anläggningsarbetet är uppdelat i 4 etapper och genomfördes mellan feb 2013 och nov 2014. Under etapp 1 

som utfördes vintern-våren 2013 har huvuddelen av den nya åsträckan grävts i några olika delsträckor vid 

sidan av den befintliga ån. I etapp 2 under hösten 2013 anslöts ena förbindelsen till ån i varje ny delsträcka 

så att växter och djur kunde ta sig till de nya stränderna och bottnarna. Under vintern 2014 påbörjades 

arbetet med det nya promenadstråket på Sollentunasidan utmed den omgrävda ån. 
 

Under etapp 3 i juli-augusti 2014 öppnades hela den nya åsträckan så att rinnande vatten tar sig genom 

hela det nygrävda systemet. Nu fick växter och djur tillgång till den nya rinnande åmiljön. Det 

reglerbara dämme som reglerar vattennivån i den nedersta våtmarken byggdes under etapp 3. Under 

etapp 4 i september 2014 grävdes delar av den gamla raka fåran igen. Arbetet med promenadstråket 

genomfördes under hösten men vissa justeringar ska göras under våren 2015. De jordhögar som ligger 

på Antunas åkrar ska jämnas ut. Det arbetet påbörjades hösten 2014 men ska slutföras under 2015. 

 

Lägesrapport mars 2015 
Grävarbetena är nu i stort avslutade. Vissa justeringar av markyta och gångstråk kan vara nödvändiga att 

göra när marken har satt sig efter vintern. Utjämningen av jordhögarna på Antunassidan ska slutföras. 
 

Utmed promenadstigen kommer bänkar och informationstavlor att sättas upp. Skogsstigen utmed ån 

mellan Rättarevägen och Åvägen kommer också att förstärkas med grus under våren 2015. Senare under 

2015 kommer guidade visningar att erbjudas intresserade. En officiell invigning kommer också att 

genomföras. Datum för visningar kommer att anslås på de nya informationstavlorna och på webben. 

 

 
Hela den nya sträckan med promenadstråk (röd linje) och utsiktplatser (röd stjärna). 
 

M er information om projektet finns på Sollentuna kommuns webbplats www.sollentuna.se sök på 

Edsån. För ytterligare information och frågor ring Sollentuna kommun 08-579 215 02. 
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